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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
พ.ศ. 2560
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย ชนิดแร่ ท้องที่ ขนาดพื้นที่ หลักเกณฑ์
และวิธีการในการยื่นคําขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 94 และมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมวด 1
ท้องที่ ขนาดพื้นที่ ชนิดแร่ และวิธีการขุดหาแร่รายย่อย
ข้อ 3 การขุดหาแร่รายย่อยให้กระทําได้ทุกจังหวัด โดยให้กระทําได้เฉพาะแร่ ดังต่อไปนี้
(1) แร่รัตนชาติ ซึ่งเป็นแร่ที่นํามาเจียระไนตกแต่ง หรือแกะสลักเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ
มีความงาม ทนทาน และหายาก เช่น เพชร พลอย เพทาย บุษราคัม โกเมน นิล เป็นต้น
(2) แร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินกรวด
(3) แร่หิ นประดับและหินอุตสาหกรรมที่ มีรูปทรงตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถนํ าไปใช้เพื่อการ
ประดับหรือตกแต่งได้
(4) แร่หินประดับ ชนิดหินชนวน
(5) แร่ที่นําไปใช้ในงานหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมพื้นบ้าน
ข้อ 4 การขุดหาแร่รายย่อยให้กระทําได้ตามขนาดพื้นที่ ดังต่อไปนี้
(1) ชนิดแร่ตามข้อ 3 (1) จํานวนเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งงาน
(2) ชนิดแร่ตามข้อ 3 (2) (3) (4) และ (5) จํานวนเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งไร่
ข้อ 5 การขุดหาแร่รายย่อยต้องปฏิบัติตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) การขุดหาแร่รายย่อยให้กระทําโดยใช้แรงงานคน และให้ใช้อุปกรณ์ประเภทจอบ เสียม
ชะแลง พลั่ว หรือใช้เครื่องจักรรวมกันไม่เกินสามสิบห้าแรงม้าในการขุดตักเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่
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(2) การขุดหาแร่รายย่อยโดยวิธีการขุดหลุม ให้กระทําได้เฉพาะการขุดหาแร่ตามข้อ 3 (1)
เท่านั้น โดยมีความกว้างหรือความยาวของปากหลุมไม่เกินสองเมตร และมีความลึกจากระดับพื้นดิน
ไม่เกินสิบเมตร โดยแต่ละหลุมที่ดําเนินการขุดต้องห่างกันไม่น้อยกว่าสิบเมตร และต้องห่างจากหลุม
ที่กลบแล้วไม่น้อยกว่าห้าเมตร ถ้าบริเวณขอบหลุมเป็นดินร่วนหรือขุดหลุมลึกเกินกว่าสองเมตรต้องทําการค้ํายัน
ให้แข็งแรงและมีการปิดกั้นป้องกันอันตรายไว้ให้เรียบร้อยด้วย
(3) การขุดหาแร่รายย่อยโดยวิธีการขุดบ่อหรือร่องให้กระทําได้ทุกชนิดแร่ แต่ห้ามขุดบ่อหรือ
ร่องลึกเกินกว่าห้าเมตร และความลาดชันของผนังบ่อหรือร่องต้องไม่เกินสี่สิบห้าองศา
(4) การขุดหาแร่รายย่อยไม่ว่าด้วยวิธีใด ห้ามขุดอุโมงค์แยกไปทางด้านข้างของหลุม บ่อ หรือร่อง
หมวด 2
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
ข้อ 6 ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตขุ ด หาแร่ ร ายย่ อ ยต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดซึ่งมีการขุดหาแร่รายย่อย
(4) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับกระทรวงการคลัง
(๕) ไม่เป็นผู้รับจ้างหรือเป็นตัวแทนทําการขุดหาแร่รายย่อยแทนตัวการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตกลง
โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย หรือทําการขุดหาแร่รายย่อยเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น
(6) ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะ
เป็นการครอบงํากิจการทําเหมืองแร่โดยคนต่างด้าวและการห้ามยื่นคําขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์
แก่บุคคลอื่น
หมวด 3
การยื่นคําขอและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่
รายย่อยต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่จะขอขุดหาแร่รายย่อย พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามกําหนดไว้
ในแบบคําขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยแนบท้ายประกาศนี้
การขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยในที่ดินที่บุคคลอื่นมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องมีหลักฐานแสดงความยินยอมจากเจ้าของที่ดินประกอบการยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตด้วย
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ข้อ 8 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยตามข้อ 7 แล้ว
ให้ตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต เอกสารหลักฐาน รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้ง
จัดทําแผนที่แสดงเขตพื้นที่ตามคําขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยโดยสังเขป โดยให้ใช้เครื่องรับสัญญาณ
ระบบดาวเทียม (Global Positioning System) หรือวิธีการอื่นใดที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่านี้ ในการกําหนด
จุดแสดงเขตพื้นที่
ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตมีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับใบอนุญาต และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันครบ
กําหนดเวลาตามวรรคสอง
กรณี คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต เอกสารหลั ก ฐาน และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต และแจ้งผลเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คําขอรับใบอนุญาต เอกสารหลักฐาน และคุณสมบัติของ
ผู้ขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน
ข้อ 9 การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยในที่ดินที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งรายละเอียดการขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยเป็นหนังสือ พร้อมทั้งส่งแผนที่
แสดงเขตพื้นที่ตามคําขอรับใบอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลพื้นที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่คําขอรับใบอนุญาต เอกสารหลักฐาน และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน และ
จัดทําแผนที่แสดงเขตพื้นที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตไปดําเนินการยื่นคําขออนุญาต
เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลพื้นที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เมื่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลพื้นที่ได้อนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถเข้าทําประโยชน์
ในพื้นที่ตามที่ขอรับใบอนุญาตและแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
คําขอรับใบอนุญาต โดยหากพิจารณาเห็นว่าการขุดหาแร่รายย่อยนั้นมีมาตรการด้านความปลอดภัย หรือ
มีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพียงพอ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตขุดหาแร่
รายย่อยให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ และให้แจ้งผลการอนุญาตเป็นหนังสือให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต ในกรณีเป็นที่ดินของรัฐให้แจ้งหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบด้วย
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ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลการขุดหาแร่รายย่อย ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขุดหาแร่รายย่อยได้
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ข้อ 11 ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยมีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ข้อ 12 ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตขุ ด หาแร่ ร ายย่ อ ยแจ้ ง ปริ ม าณแร่ ที่ ไ ด้ จ ากการขุ ด หาแร่ ร ายย่ อ ย
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และชําระค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนก่อนการซื้อขาย
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่จากผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยตามพิกัดอัตรา
ค่าภาคหลวงแร่ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าภาคหลวงแร่ และราคาประกาศแร่ที่อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่
ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรมว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ค่ า ภาคหลวงแร่
การกําหนดราคาตลาดแร่ การตรวจสอบและการประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้จากใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นนําส่งเป็น
รายได้ของแผ่นดิน
หมวด 4
เงื่อนไขการขุดหาแร่รายย่อย
ข้อ 13 ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อ ย ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต
ขุดหาแร่รายย่อยที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 14 การขุดหาแร่รายย่อย ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่น รวมถึงต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม
ข้อ 15 ห้ามมิให้ใช้วัตถุระเบิดหรือสารเคมีทุกชนิดในการขุดหาแร่รายย่อย
ข้อ 16 เพื่ อประโยชน์ ในการป้ องกั นมิ ให้ มี ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมอั นเกิ ดจากการขุ ดหาแร่
รายย่อย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติ
ด้วยก็ได้
ข้อ 1๗ ใบอนุ ญ าตขุดหาแร่รายย่ อยให้ใช้ไ ด้เฉพาะตัวผู้ รับใบอนุญ าต และมิได้ อ นุญ าตให้
กระทําการขุดหาแร่รายย่อยแทนตัวการใด ๆ หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น
หมวด 5
การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 18 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขุดหาแร่รายย่อยให้ถูกต้องตามวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศนี้หรือตามข้อบัญญัติ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ของท้ อ งถิ่ น ภายในเวลาที่ กํ า หนด ในกรณี ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตขุ ด หาแร่ ร ายย่ อ ยฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ดํ า เนิ น การ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามสมควรแต่ต้องไม่เกินสองเดือน
ข้อ 19 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ในกรณีพบเหตุหนึ่งเหตุใด
ดังนี้
(1) เมื่อปรากฏว่าการขุดหาแร่รายย่อยนั้นก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงและไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขุดหาแร่โดยวิธีการอื่นได้
(2) เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ 18
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คําขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
เขียนที่...................................................
วันที่...............เดือน............................. พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า............................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ.......................
เลขประจําตัวประชาชน  อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่..............
ตรอก/ซอย...............................................ถนน..............................................ชื่อหมู่บ้าน......................................
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์.........................................โทรสาร.....................................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail)………………………………………………………………………………………………….……..
ขอยื่นคําขอต่อเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล...............................................................
เพื่อขออนุญาตขุดหาแร่........................................................................................................................................
ในเขตท้องที่...................................................ตําบล...................................อําเภอ.........................................
จังหวัด................................................................
พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาด้วย รวม.................ฉบับ คือ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จํานวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
3. สําเนาหนังสือสําคัญ แสดงกรรมสิท ธิ์หรือสิท ธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(กรณีการยื่นคําขอในที่ดินของตนเอง)
4. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีการยื่นคําขอในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ของบุคคลอื่น)
5. หลักฐานแสดงว่าตนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยกับกระทรวงการคลัง
6. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งตามคําขอรับใบอนุญาตโดยสังเขป
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่ได้เป็นตัวแทนทําการขุดหาแร่รายย่อยแทนตัวการใด ๆ หรือทําการ
ขุดหาแร่รายย่อยเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
ทุกกรณี

ลายมือชื่อ.....................................................ผู้ยื่นคําขอ
(....................................................)

หมายเหตุ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แจ้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารขึ้นเอง และห้ามมิให้
เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เว้นแต่ผู้ขอได้นํามาด้วยตนเอง

-2บันทึกของเจ้าหน้าที่
1. รายการจดทะเบียนคําขอและค่าธรรมเนียม
1.1 ได้จดทะเบียนเป็นคําขอที่ ............................... ลงวันที่ .............. เดือน ...................... พ.ศ. .................
เวลา...............................น.

ลายมือชื่อ............................................................
(..........................................................)
นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตําบล......................................
1.2 ค่าธรรมเนียมที่ผู้ยื่นคําขอต้องชําระพร้อมคําขอ
- ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย เป็นเงิน .............................................. บาท
จํานวนเงิน (ตัวอักษร) ........................................................................................................................
ตามใบเสร็จเลขที่ ............................... ลงวันที่ ............... เดือน ................................ พ.ศ. .............

ลายมือชื่อ ..................................................เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(...................................................)
2. ได้ออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยที่.............................วันที่.........เดือน......................... พ.ศ. ...............
มีอายุ....................... ปี ตั้งแต่วันที่...................เดือน................................พ.ศ. ....................
สิ้นอายุวันที่...................เดือน................................พ.ศ. ....................
3. ได้ตรวจสอบจํานวนเงินค่าธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยให้ผู้ยื่นคําขอ
เมื่อวันที่................... เดือน ...................................... พ.ศ. ....................

ลายมือชื่อ..................................................... ผู้บันทึก
(...................................................)
ตําแหน่ง ...............................................................

ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
ใบอนุญาตที…่ …………………………………
ออกให้……………………………….………………………..……………..…อายุ…....…..ปี สัญชาติ…...……....….
เลขประจําตัวประชาชน อยู่บ้านเลขที่……………….......… หมู่ที่.............
ตรอก/ซอย………...………ถนน……………………..… ตําบล/แขวง………….……….…….อําเภอ/เขต………..………………
จังหวัด……………….……….……… ขุดหาแร่………………………………………………..………………….……………………….……
เนื้อที่ ………..…ไร่..........งาน............ตารางวา ในเขตท้องที่ ...............................................................................
ตําบล………………………….….…… อําเภอ……………………………….………. จังหวัด…………………….……….………………
ปรากฏตามแผนที่แนบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้ โดยกําหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในระหว่างทําการขุดหาแร่รายย่อย ผู้รับใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตติดตัวไว้ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ข้อ 2 การขุดหาแร่รายย่อยต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐ หรือทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่น
ข้อ 3 การขุดหาแร่รายย่อยให้กระทําโดยใช้แรงงานคน และให้ใช้อุปกรณ์ประเภท จอบ เสียม
ชะแลง พลั่ว หรือใช้เครื่องจักรรวมกันไม่เกินสามสิบห้าแรงม้า ในการขุดตักเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่
ข้อ 4 การขุดหาแร่รายย่อยชนิดแร่รัตนชาติ โดยวิธีการขุดหลุม ให้ดําเนินการโดยมีความกว้าง
หรือความยาวของปากหลุมไม่เกินสองเมตร และมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสิบเมตร โดยแต่ละหลุม
ที่ ดํ า เนิ น การขุ ด ต้ อ งห่ า งกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ เมตร และต้ อ งห่ า งจากหลุ ม ที่ ก ลบแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า เมตร
ถ้าบริเวณขอบหลุมเป็นดินร่วนหรือขุดหลุมลึกเกินกว่าสองเมตรต้องทําการค้ํายันให้แข็งแรงและมีการปิดกั้น
ป้องกันอันตรายไว้ให้เรียบร้อยด้วย
ข้อ 5 การขุดหาแร่รายย่อยโดยวิธีการขุดบ่อหรือร่อง ให้กระทําได้ทุกชนิดแร่ แต่ห้ามขุดบ่อ
หรือร่องลึกเกินกว่าห้าเมตร และความลาดชันของผนังบ่อหรือร่องต้องไม่เกินสี่สิบห้าองศา
ข้อ 6 การขุดหาแร่รายย่อยไม่ว่าด้วยวิธีใด ห้ามขุดอุโมงค์แยกไปทางด้านข้างของหลุม บ่อ หรือร่อง
ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตต้องนําเศษหิน ดิน ทราย ที่นําขึ้นมาจากหลุม บ่อ หรือร่อง ไปทิ้งให้ห่างจาก
ปากหลุม บ่อ หรือร่องไม่น้อยกว่าสองเมตร
ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญาตต้องทําการกลบหลุม บ่อ หรือร่องใดที่เลิกขุดหาแร่รายย่อย และปรับสภาพ
พื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยหรือปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่กําหนด
ข้อ 9 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า การขุดหาแร่รายย่อยของผู้รับใบอนุญาตอาจก่อให้เกิด
อั น ตรายแก่ บุ ค คลอื่ น หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ท รั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลอื่ น เมื่ อ ได้ สั่ ง เป็ น หนั ง สื อ
ให้ผู้รับใบอนุญาตทําการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขุดหาแร่รายย่อยภายในกําหนดเวลาที่เห็นว่าจําเป็น
เพื่อป้องกันอันตรายนั้น ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหรือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขุดหาแร่รายย่อย
ให้เสร็จภายในเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กําหนดไว้
ข้อ 10 ห้าม ...

-2ข้อ 10 ห้ามใช้วัตถุระเบิดหรือสารเคมีทุกชนิดในการขุดหาแร่รายย่อย
ข้อ 11 ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับใบอนุญาต และมิได้อนุญาตให้กระทํา
การขุดหาแร่รายย่อยแทนตัวการใด ๆ หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น
ข้อ 12 เงื่อนไขอื่น ๆ ................................................................................................................................
.……………….........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(ระบุเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (ถ้ามี))
ข้อ 13 ใบอนุญาตฉบับนี้ มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ออกให้ ณ วันที…่ …………..เดือน…………….…………พ.ศ. …………...

ลายมือชื่อ………………………………………………..
(......................................................)
นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตําบล...........................................
ติดรูปถ่าย
ผู้รับใบอนุญาต
ขนาด 3x4 ซ.ม.

…………………………………..
ลายมือชื่อผู้รับใบอนุญาต

-3-

แผนทีแ่ นบท้ายใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยที…
่ …………………………
คําขอที่…………………………………………………

……………………………………..
ระวางที่
………………………………………
GN
___

เนื้อที่…………….……ไร่………….งาน……….…ตารางวา
มาตราส่วน……………………………………………………..
ลายมือชื่อ …………………………………….. ผู้เขียน
(………….…………………..……)
ลายมือชื่อ ………………………………………. ผู้ทาน
(…………………………………….)
ลายมือชื่อ ……………………………………… ผู้ตรวจ
(……………………………………….)
หมายเหตุ ให้ปรับใช้ได้ตามข้อเท็จจริง

